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BDI našla bezpečné a efektivní řešení 
odmašťování pro zákazníka z Tennessee 

Zákazník společnosti BDI hledal bezpečnější způsob, jak čistit kovové kryty 
na ventilátorech vyráběné v továrně v Tennessee. Používali velké dávky 
xylenu, vysoce hořlavé čisticí a odmašťovací sloučeniny, při manipulaci s ní 
museli zaměstnanci celou dobu nosit ochranný oděv. S produktem pracovali 
v centrálním středisku a nepoužívali téměř žádná opatření proti rozlití. 
Jelikož je xylen neředitelný, byla spotřeba 208 litrů každých osm týdnů, což 
také způsobilo, že vedení továrny uvažovalo o levnější alternativě.

Problém:

Po konzultaci se společností Walter Surface Technologies navrhla 
společnost BDI, aby továrna vyzkoušela odmašťovač UNO SF. Tento 
ředitelný, nehořlavý výrobek šetrný k životnímu prostředí nevyžaduje žádné 
ochranné předpisy. Zákazník vyzkoušel UNO, který bylo možné ředit s 
vodou v poměru 20 : 1. Jelikož UNO obsahuje inhibitor koroze, kryty nebylo 
nutné ihned natírat, jak to bylo při čištění xylenem. Továrna se takto také 
vyhnula koupi drahé podložky, která zabraňuje vylití látky.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Náhradou xylenu za odmašťovač UNO SF továrna získala následující 
výhody:

• ochrana zaměstnanců před nebezpečnou hořlavinou
• větší flexibilita při čištění/natírání
• eliminace výdajů na podložku 
   zabraňující vylití látky
  (jednorázová úspora 15 000 USD)

Úspora nákladů za produkt = 2 223 USD ročně 
(4 095 USD za xylen vs. 1 872 USD za UNO)

Snazší cesta k úspěchu



Adhesives / Sealants / Lubricants
Bearings

Chains / Sprockets
Filters

Gearboxes
Motors & Drives

Hydraulic / Pneumatic

Industrial Supplies / Safety
Linear Motion
Mechanical Power 
Transmission 
Retaining / Locking Devices
Material Handling
O-rings & Seals

Belt Survey
Evaluate and optimize your conveyor components.
Identify problem applications and upgrade 
material specifications to increase uptime 
andreduce premature failures.

Documented Cost Savings
Recommend products with longer life to produce 
documented cost savings.

Energy Savings
Reduce your carbon footprint and your operational 
costs with best practices on energy savings.

Repairs
Our repair services include bearings, ball screws, 
conveyor belts, cylinders, electric motors, gear 
boxes, servo valves, trolley chains, fabrications, 
component rebuilds and more.

Inventory Optimization & Management
Reduce your costs with product standardization to 
eliminate duplicate inventory.

Priority Account Reporting
Our Priority Accounts team provides customized 
reporting that is tailored to your unique information 
requirements and requested frequencies.

OEM Interchange
We can help you convert OEM components to off-
the-shelf substitutes at considerable savings, with 
no sacrifice in quality.

On-Site Training
Seminars include: conveyor belting, speed 
reducers, maintenance tools and procedures, new 
technology introduction, and customized learning 
programs.

Services

Products
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